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Vaga é para pesquisa desenvolvida no Laboratório de Hematologia Experimental da Fundação Hemocentro. Doutorando vai
investigar mecanismos que regulam a disfunção imune em neoplasias mieloides (foto: Lutz Dieckmann/Pixabay)

Doutorado direto em onco-hematologia na USP de Ribeirão Preto
03 de junho de 2022

Agência FAPESP – Uma oportunidade de doutorado direto com bolsa da FAPESP é oferecida no
âmbito do projeto “Mecanismos moleculares e fenotípicos de evasão imune em neoplasias
mieloides”, desenvolvido no Laboratório de Hematologia Experimental da Fundação Hemocentro
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP). O prazo de inscrição acaba na segundafeira (06/06).
O bolsista vai investigar os mecanismos que regulam a disfunção imune em neoplasias mieloides.
A pesquisa terá como objetivos estudar o perfil transcripcional e fenotípico de células citotóxicas
com potencial antitumoral em modelos de leucemia mieloide crônica, neoplasias
mieloproliferativas e leucemia mieloide aguda.
São pré-requisitos: graduação em algum curso da área de ciências biológicas/saúde e histórico
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acadêmico de graduação com boas notas e sem reprovações. Além disso, o candidato

Pesquise

OK

experiência de iniciação científica, conhecimento prévio sobre técnicas básicas em biologia
celular, biologia molecular, imunofenotipagem e experimentação animal.
Os interessados devem encaminhar e-mail com o assunto “Aplicação para bolsa de Doutorado
Direto” para o endereço processoseletivo@hemocentro.fmrp.usp.br e para a professora
Lorena Lôbo de Figueiredo Pontes (lorenafigdo@usp.br). Os seguintes documentos devem
ser anexados: carta de interesse, uma ou mais cartas de recomendação, súmula curricular e
currículo Lattes atualizado.
Mais informações sobre a vaga em: www.fapesp.br/oportunidades/5075.
A bolsa de Doutorado Direto fornecida pela FAPESP tem duração de 48 meses e valor mensal de
R$ 2.349,60 no primeiro ano, R$ 2.494,20 no segundo ano, R$ 3.462,42 no terceiro ano e R$
4.285,50 no quarto ano. Um auxílio financeiro equivalente a 30% do valor anual da bolsa será
concedido para despesas diretamente relacionadas às atividades de pesquisa. Os requisitos e
benefícios estão disponíveis em fapesp.br/bolsas/dd.
Outras vagas de bolsas, em diversas áreas do conhecimento, estão no site FAPESPOportunidades, em www.fapesp.br/oportunidades.
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